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 2 (6شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية )

  حمن ال حمن  مبسم هللا
 (6) ابن تيمية منسك شيخ اإلسالمشرح 

 الطواف والسعي
 حمشيخ/ عبد حمكنيم حمخضين

 
 حمسالم عل كم ون اة هللا وبنكاته.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 ،ا سائر جوانب البيتوأم ،واالستالم هو مسحه باليد": -الىعت رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم بن تيمية 

صلى -كحجرة نبينا  ،ومقابر األنبياء والصالحين ،وسائر ما في األرض من المساجد وحيطانها ،ومقام إبراهيم
وغير ذلك من  ،الذي كان يصلي فيه -صلى هللا عليه وسلم-ومقام نبينا  ،ومغارة إبراهيم ،-هللا عليه وسلم

وأما الطواف بذلك فهو  ،وال تقبل باتفاق األئمة ،وصخرة بيت المقدس فال تستلم ،األنبياء والصالحين مقابر
ال قتل، ولو وضع يده على الشاذروان الذي من أعظم البدع المحرمة،  ومن اتخذه دينًا يستتاب، فإن تاب وا 

بل جعل عمادًا  ،وان من البيتيربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذر 
 ."للبيت

وصلى هللا وسلم وبانك على عبده ونسومه نبينا ا اد وعلى آمه وص به  ،حم اد هلل نب حمعامايل
 أجاعيل.

وحمنكل حم ااني  ستلم  ،وأنه  قبل و ستلم ،اا يتعلق بام جن حألسود -تعامى ن اه هللا-ماا ذكن حماؤمف 
 ستلاال وال  قبالل، إذح مم  ستطع تقبل حم جن حألسود وال حستالاه فإنه  شين إم ه  وال  قبل، وحمنكنال حمشاا ال ال

 أو باا في يده ال ا جل ون وه. ،بيده
إذح مم  ستطع حستالم حمنكل حم ااني فإنه ال  شين إم ه، وال  -وحالستالم هو حماسح–إذح مم  ستطع حستالم 

وسائن  ،واقام إبنحه م ،ع حالستالم، اا عدح ذمك سائن جوحنب حمبيتإذح مم  ستط ،اا  ان به انونح  ن كبن تجاهه، وح  
إمى  -عل ه حمصالة وحمسالم-واقابن حألنب اء وحمصام يل ك جنة حمنبي  ها،  طانفي حألنض ال حماساجد و اا 

ل وجد ال حمسوحد حألعظم ال حماسلايل ال  اسح ،آخن اا قال  هذح كله ال  ستلم وال  قبل باتفاق حألئاة، وح 
وهو يتساح ب ديد جيء به  ،ينجو بنكته ،واا أشبه ذمك، وحماقام كثين ال حمناس يتاسح به ،ويتبنك و عقد حمعقد

وأ اي  ،أدخل حمكين ،هذح ال ينفعك وال  ضن، هذح  ديد جيء به ال حماصنع :صنع، وماا قلت الانأةاال 
مكل عندنا ينفع،  ، هذح عندكم اا ينفع؛، قامت: الوجيء به إمى آخن اا  صنع بأاثامه ال قطع حم ديد ،عل ه

 نسأل هللا حمسالاة وحمعاف ة.
ومقابر  ،وسائر ما في األرض من المساجد وحيطانها ،ومقام إبراهيم ،سائر جوانب البيتوأما " قول: 

صلى هللا عليه -ومقام نبينا  ،ومغارة إبراهيم ،-صلى هللا عليه وسلم-كحجرة نبينا  ،األنبياء والصالحين
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وصخرة بيت المقدس فال تستلم وال  ،وغير ذلك من مقابر األنبياء والصالحين ،الذي كان يصلي فيه -موسل
وكل هذه ال حمبدع، وهي بدع اتفاوتة، تبدأ ال حمسجود مهذه حألش اء حمذي هو شنك أكبن  "تقبل باتفاق األئمة

بدع ا ناة، كها بدع ا ناة، كل هذه اخنج، إمى أل  صل حألان إمى اجند حماسح ملتبنك، وعلى كل  ال 
 عني  كفن، فعلى هذح  ستتاب  "وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينًا يستتاب"

ال قتل،  قتل انتد نسأل هللا حمعاف ة يخنج ال حمالة وقد وجد  ،حمطوحف بغين حمبيت ديلإذح حعتقد أل  ،إل تاب وح 
ال  طوف، واكتبة اكة حمذي  قال مها حماومد وجد ال  سجد إميها اوم ا  دبنه ووجد  ،ال  سجد تجاه هذه حألاون

وحمعاف ة، وحمتاسح ال  ةنسأل هللا حمسالا ،هذح شنك أكبن ،حمكعبة، ووجد ال  سجد مل جنة حمنبو ة اوم ا  دبنه حمكعبة
 مكنه ال  صل إمى  د حمشنك حألكبن. ؛شك أنه بدعة انكنة يجب إنكانها

 .......طالب:
حمذي ال  ، طوف :إ ه ألل حمذي ال يدون عل ه اا نقول ،هذح اا قصدهم حمطوحف، م ستوعبوح حماكال ،ال

 .ب حماكال حماسنول بعد حموحجبيدون عل ه اا يوحزي حمصخنحت حمتي في حألسفل،  عني م ستوع
نى أل ال أهل حمعلم ال ي "ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره"
ناا وضع  ،قنن أنه م س ال حمكعبة -ن اه هللا-مكل حمشيخ  ال حمكعبة فال يجوز حمطوحف عل ه؛ حمشاذنوحل وح 

 عاادح  مها،  عني سندح  مها.
ذلك في أصح قولي ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط به أستار الكعبة لم يضره "قومه: 

وخنوج بعض حمبدل  ،م اس ه؟ أو م اجته إمى ذمك  ستند إم ه هل وضع حميد هنا قصده به حمتبنك به "العلماء
أنه ال حمكعبة فإذح حستند إم ه صان بعض بدنه دحخل،  :أنه ال حمكعبة،  عني إذح قلنا : تى على قول ال  قول
ناا انحد -ن اه هللا-هل انحد شيخ حإلسالم  ه أنه مو وضع يده أنه مو وضع يده ملتبنك؟ ال، م س انحده هذح، وح 

ناا هو عااد، ومذح ال  ضنه ،ألل حمشاذنوحل م س ال حمبيت عل ه اا نقول أل جزءح  ال بدنه دحخل حمبيت؛ وأاا  ،وح 
ف شيء ال بدنه ف كول مم  ط مئال  كول في هوحئه ؛أل حمشاذنوحل ال حمبيت   ذن هذح ويبتعد عنه :ال  قول

ناا طاف ف ه   .بامبيت وح 
 طالب:.......

 حمتوحنيخ حماتوحنثة.
 لو صعد عليه؟ طالب:

مكل حمشيخ جاء باميد ميبيل أل هذه أدنى  بيت اا ف ه إشكال؛مو صعد عل ه وهو اقنن أنه م س ال حم
 وحألومى أل يبتعد اا دحم ف ه خالف. ،شيء

والرمل مثل  ،ويستحب له في الطواف األول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في األطواف الثالثة"
فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية  ،شي مع تقارب الخطىوهو مسارعة الم ،الهرولة
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والرمل أفضل من قربه على البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو ، المطاف
 ."أولى

في  أول اا  طوف، سوحء   ،أول اا  قدم "ويستحب له في الطواف األول"تعامى:  -ن اه هللا-نعم  قول 
طوحف حم ج إذح مم  طف ملقدوم، أول طوحف يؤد ه  ست ب مه أل ينال ف ه ال  ،طوحف حمعانة ،طوحف حمقدوم

 -عل ه حمصالة وحمسالم-في عانة حمقض ة ماا جاء حمنبي  ن، حمسبب حمذي ال أجله شنع حمنالحم جن إمى حم ج
وقاموح:  قدم ا اد وأص ابه وقد  ، جنال جهة حم -كفان اكة-وأص ابه ميؤدوح عانة حمقضاء، جلس حماشنكول 

فأان بامنال، وحمنال في أول اشنوعيته  ،أل  غ ضهم -عل ه حمصالة وحمسالم-وهنتهم  اى يثنب، فأنحد حمنبي 
ال حم جن حألسود إمى حمنكل حم ااني، و اشول بيل حمنكنيل نفقا  بهم، ثم بعد ذمك في  جة حمودحع نال ال 

ل زحمت حمعلة. ،شنوع ةحم جن إمى حم جن، وبقيت حما  وح 
 ،أل ينالوح في حألشوحط كلها إال حإلبقاء عليهم -عل ه حمصالة وحمسالم-ومم  انعه  "في األطواف الثالثة"

ل كال ال حمص ابة كابل عباس ال ينى أنه شنع معلة، فانتفعت فينتفع اعها مكنه عند عااة  ؛وحمنفق بهم، وح 
ل حنتفعت علته. ،أهل حمعلم  كاه باق  وح 

 ، عني إسنحع حماشي اع تقانب حمخطى، وبعض حمناس يهز حمانكبيل وهو يز ف "والرمل مثل الهرولة"
أل هذح هو  :هذح م س باشنوع، قد  قول قائل ،وال  ستط ع أل ينال، اع ذمك يهز حمانكبيل ،اش ا  وئيدح  

ذح عجز عل بعض حمعبادة ناا هز  ،ال ينحد مذحتههذح  :وأاكل ال بعضها نقول ،حماستطاع وحماقدون عل ه وح  وح 
 حمانكبيل   تاجه ال ينال، وحماشنوع حمنال.

يتاكل ال حمنال  ، عني يبعد عل حمكعبة "فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف"
ألل حمفضل كاا  قنن أهل حمعلم حمفضل  أفضل ال قنبه إمى حمبيت بدول نال؛وحمنال  ،إمى  اش ة حماطاف

ا مم  كل لى حمعبادة نفسها أومى باما افظة ال حمفضل على حمانتب على اكانها أو زاانها،  عني احمانتب ع
فإنه ال بد ال اال ظته،  عني مو قال قائل: أنا مو  اا إذح كال حماكال أو حمزاال شنطأ حماكال أو حمزاال شنطا ،

ل إمى حمصف حمثاني ألنتاح حماكيف  ضنب على نأسي، أنتق ،جلست في طنف حمصف اا حنت ت وال خشعت
ألل حمفضل حمانتب على حمعبادة نفسها   افظ عل ه أومى ااا   افظ  قول: نعم مك ذمك؛وأخشع في صالتي، ن

 .على حمفضل حمانتب على اكانها أو زاانها
ذح "وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى" كال حمطوحف به  ألل حمطوحف بامبيت وح 

 .ب انه اشنوعفامقن 
 في الدرج الذي في آخر المطاف؟ طالب:

 دحخل حمبيت.هو  ،ال بأس ،إ ه
 .......طالب:
 ،  عني اا  طوف باماسعى؟اانع، إ ه نعم اا مم يخنج عل حمبيت، وحماسعى خانج حمبيت اا في
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 ...طالب:....
 نعم اا ف ه إشكال.

 ف حتى تصير الكعبة خلف ظهره؟ في أثناء الزحام يبعد اإلنسان عن الكعبة في المطا طالب:
 زم ينجع، ال بد أل ينجع.، الينجع، ينجع هذح ؟في حتجاهه يدفعونه خطا  
 ...طالب:....

غني حألول اا ف ه إشكال،   هاكانذي ا ا ، ومم يتعد  ال، هو مو أنهم دفعوه إمى اا يخنج انه عل حمكعبة
مكل  ، اا زحل ا اذي إمى اكانه حألول؛ظهنه إمى هذحودفع إمى  ،وهو في هذح حماكال ،مو قدن أل هذه هي حمكعبة

 ال بد أل ينجع م كول حمبيت عل  سانه، وحمشيء حم سين حمخطوة ون وها  عفى عنها. ،ال ،مو دفع هنا
 طالب:......أحيانًا يصير البيت خلف كتفك األيسر.

 أو خلف ظهنك؟  ، عني اائل  سينح  
 ..طالب:.....

 ألنه ال شنط حمطوحف أل  كول على جانبه حأل سن. عل ه أل ينجع؛ ال إذح اشى خطوحت  على كل
، ولو صلى المتصلة بحيطان المسجدوما روائها من السقائف  ،ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم"

 ."وهذا من خصائص مكة ،المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواًء مر أمامه رجل أو امرأة
اصاب ح،  ....... عني في حألنوقة،  عني "ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم" :-ن اه هللا- قول 

أل ألنه  طوف دحخل حمبيت، دحخل حماسجد، أاا إذح حضطن إمى  ؛سوحء  كال في حمدون حألول أو حمثاني يجوز
سع أخينح  ألل حماسعى م س ال حمبيت، وفي حمدون حمثاني هناك اضيق مكنه و  يدخل في حماسعى فعل ه أل ينجع؛

وعليهم أل ينجعوح في هذه حم امة، وحآلل وسع  ،اضيق حضطن حمناس إمى أل يخنجوح ال حماسجد إمى حماسعى
 زحل حم نج.و  -وحم اد هلل-هذح 

المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواًء مر "
 -عل ه حمصالة وحمسالم-وحمنبي  ،ألل حماشقة تجلب حمت سين "كةوهذا من خصائص م ،أو امرأة ،أمامه رجل

غين ستنة، وحمناس  انول بيل يد ه، ال شك أل حماشقة تجلب  إمى عني  :صلى إمى غين جدحن، قال حبل عباس
، كال حالستتان فام نم وغينه سوحءماوحسم، أاا في غين حماوحسم اع إاحمت سين، وهذح اظنة ملاشقة ال س اا في ح

 .اماسجد حم نحم وغينه سوحءف
 وفي حالة الذي يطوف ويجعل الكعبة خلفه من الزحام إال يقال: المشقة تجلب التيسير؟  طالب:

 شنط، هذح شنط، وحمستنة م ست شنط. ال، ال هذح
 طالب: قوله: أو امرأة؟

 .-عل ه حمصالة وحمسالم-نجل و حانأة ألنهم  طوفول باا فيهم حمنجال وحمنساء بيل يد ه 
 ...طالب:....



 

 

 

 

 

 

6 

 6 (6شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية )

 ومم يتخذ ستنة. ،-عل ه حمصالة وحمسالم- طوفول بيل يد ه 
 أحسن هللا إليكم لو نؤخر األسئلة... طالب:

 .، نبي نكال بإذل هللا، نعم-إل شاء هللا-ويل؟ نبي نكال 
فيضع وسط  ،واالضطباع هو أن يبدي ضبعه األيمن ،وكذل يستحب أن يضطبع في هذا الطواف"

ن ترك الرمل واالضطباع فال شيء عليه ،ه األيمنالرداء تحت إبط  ."وطرفيه على عاتقه األيسر، وا 
و ست ب أل  ضطبع فيجعل طنفي حمندحء على عاتقه حأل سن،  ،نعم ال سنل حمطوحف حالضطباع وحمنال

ى وطرفيه عل ،فيضع وسط الرداء تحت إبطه األيمن ،وهو أن يبدي ضبعه األيمن"ويبدي عاتقه حأل ال، ف قول: 
ناا في جا ع حألشوحط، ثم بعد ذمك  "عاتقه األيسر وهذح اشنوع في حمطوحف كله ال في حألشوحط حمثالثة فقط، وح 

في  ((عاتقهال  صلي أ دكم في حمثوب حموح د م س على )) وأنحد حمصالة عل ه أل  ستن حمانكبيل ،إذح فنغ انه
ن ترك الرمل واالضطباع " على عاتق ه انه شيء(()) :نوح ة  .ألنهاا ال سنل حمطوحف "فال شيء عليهوا 

ن قرأ القرآن سرًا فال بأس، وليس  ،ويستحب له في الطواف أن يذكر هللا تعالى" ويدعوه بما يشرع، وا 
وال بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر  ،وال بقوله ،ال بأمره ،-صلى هللا عليه وسلم-فيه ذكر محدود عن النبي 

فال أصل له، وكان  ،من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك كثيراألدعية الشرعية، وما يذكره 
ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى:  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  }َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
عائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق كما كان يختم سائر د [( سونة حمبقنة202)]َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{  َحَسَنةً 
 ."األئمة

وهذح ال  "ويستحب له في الطواف أن يذكر هللا تعالى ويدعوه": -تعامى ن اه هللا- قول حماؤمف 
اوحطل حمذكن وحمدعاء، وذكننا سابقا  أنه مو طاف بامبيت سبعا  ومم يتكلم بكلاة وح دة فإل طوحفه ص  ح، وحمذكن 

ل حقتصن على  ،،  يث ال يتعدى في دعائهنة باماشنوعوحمدعاء إناا هو س ل دعا دعاء  اطلقا  مه ذمك، وح  وح 
 حألدع ة على اا وند في حمكتاب وحمسنة فهو أفضل.

ن قرأ القرآن سرًا فال بأس" وال يؤثم  ،ألنه أفضل حألذكان،  قنأ حمقنآل سنح  ب يث ال  شوش على حمناس "وا 
واع ذمك مو قنأ حمقنآل سنح  ثم ان بآ ة سجدة إل  ، قنأ ذمك سنح ، فال بأسإناا  ،حمناس ب يث يلزاهم حستااعه

ل كال  ال ال  سجد إذح كال يؤذي أو يتأذى ال  سجد، وح  ت سن مه أل  سجد ب يث ال يؤذي أ د وال يتأذى سجد، وح 
ي إمى صالة ، أو دعب يث ال يؤذي أ دح  وال يتأذى هو فإنه  سجد، ثم بعد ذمك  ستأنف، كاا مو أق ات صالة

أو  ،ال س اا حمفنيضة إل كال حمطوحف افنوضا  وحجبا   ،اا أشبه ذمك فإنه  قطع طوحفه ويؤدي حمصالة جنازة أو
 وال غينها، عل ه أل يتابع. ،حمجنازة إذح كال حمطوحف است با ، أاا إذح كال حمطوحف وحجبا  فال  قطعه مصالة جنازة

وال بتعليمه، بل يدعو  ،وال بقوله ،ال بأمره ،-عليه وسلم صلى هللا-وليس فيه ذكر محدود عن النبي "
 "فيه بسائر األدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فال أصل له

 عني اا يذكن ال حألدع ة، دعاء حمشوط حألول اثال ، دعاء حمشوط حمثاني، حمثامث، حمنحبع، دعاء اقام إبنحه م، 
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ل وجد أصل   ،عاء حمالتزمد مبعض حألدع ة،  عني بعض حألدع ة  دعاء كذح، كل هذح ال أصل مه بهذح حمتنتيب، وح 
وشيء وند  ،وال أدع ة اطلقة ، عني جاعت ال أدع ة اشنوعة ،حماذكونة في هذه حماناسك مها أصل شنعي

اصة مم تخص بها شنعا  هذح وشيء حبتكنه اؤمفه، على كل  ال تخص ص هذه حمعبادحت بأدع ة خ ،عل حمسلف
 ال بد مه ال دميل، وحألذكان ال شك أنها توقيتها توق في، توقيتها زاانا  واكانا  توق في، فال يتخذ عادة.

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي : يختم طوافه بين الركنين بقوله -صلى هللا عليه وسلم-وكان النبي " }َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
وان بيل  ، عني مو وحفق أنه  قنأ قنآل اثال  حفتتح سونة حمبقنة [( سونة حمبقنة202)] "ِقَنا َعَذاَب النَّاِر{اآلِخَرِة َحَسَنًة وَ 

 أو  ستان في قنحءته؟ ،نبنا آتنا في حمدن ا  سنة :حمنكنيل  قطع قنحءته و قول
 .طالب:......

 ؟وتنك اندوبا  إمى اندوب ، ستان في قنحءته :أو نقول ، قطع حمقنحءة و أتي بآ ة في غين اوضعها
 .......طالب:
 ويل؟

 .......طالب:
ثم بعد ذمك  ،اثال ،  قنأ حمقنآل غين اوضعه ال حمتالوة،  عني مو أل حإلنسال  قنأ حمقنآلمكنه دعاء في 

كال خانج حمصالة  عالقة مه بامقنحءة، ال شك أنه إل كال في حمصالة فهذح ال يجوز، إلدعا بدعاء اطلق ال 
ل قنأها  :مكل ينبغي أل  قبل على قنحءته، فأقول ف ه سعة؛فاألان  إذح كانت ال شك أنها آ ة هي في حألصل، وح 

ل جاء بها على هيئة دعاء ،على أنها آ ة ال شك أخل بامتنتيب وأل حمنبي  ،وال يجوز حإلخالل بتنتيب حآل ات، وح 
ل كال حماتجه عندي أنه ثم قطع تالوته وحست ،قامها في هذح حماوضع -عل ه حمصالة وحمسالم- ال أنف مه وجه، وح 

 . قطع قنحءته حماتتابعة بشيء
 قراءة القرآن.  طالب:

 إ ش فيها؟
 النبي ما قرأ. طالب:

عل ه حمصالة -هو أفضل حألذكان، واا  فظ عنه أ ضا  ذكن اعيل، أنت بتأتي بشيء اا قامه حمنبي 
ال قنآل -وحمسالم ال دعاء وح   .إاا ذكن وح 

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة  ،وهذح ال جوحاع حألدع ة "سائر دعائه بذلك كما كان يختم" }َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
ْنَيا كول هذح حمدعاء  ،كول هذح حمدعاء بيل حمنكنيل [( سونة حمبقنة202)] َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ }َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
 ،واا عدح حألنكال ،حخت ان هذح حمدعاء بيل حمنكنيل [( سونة حمبقنة202)] َنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحسَ 

إل هذه حمجهة مها ازية في حمدعاء؟  عني إذح أندح حإلنسال أل  :واا عدح حمجهات ذكن ودعاء اخلوط، هل نقول
ألل حمنبي  ؟منكنيل أو يدعو في حمجهات حألخنى يدعو ومم يتسن مه حمالتزم حموحند عل بعض حمص ابة يدعو بيل ح

 جنس حمدعاء اطلوب في هذح حماكال؟  :خصص اا بيل حمنكنيل بهذح حمدعاء؟ هل نقول -عل ه حمصالة وحمسالم-
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 طالب: الملحظ أن الدعاء في ختام الشوط.
يس في ذلك ولكما كان يختم سائر دعائه بذلك، ": -ن اه هللا-ال حماكال، ومذمك قال:  ختام حمشوط

مو كال حموقت ال حمنكل حم ااني إمى حم جن حألسود  ستغنق خاس دقائق اثال ، في  "ذكر واجب باتفاق األئمة
أوقات حمز ام  ستغنق خاس دقائق، هل  كنن هذح حمدعاء أو  أتي به و أتي بغينه؟ ألنه في أوقات حمز ام 

بق ة حموقت؟ هل  كنن هذح حمدعاء؟ أو  فااذح  قول في  ستغنق خاس دقائق، وهذح ال تستغنق إال نبع دق قة اثال ،
  أتي بأدع ة أخنى، أو  أتي بأذكان؟

 يأتي بأذكار حتى يصل...... طالب:
  عني يختم بها حمطوحف، يختم بها حمطوحف.

 طالب:........
ن ا اا في ذكن مهذح حماكال إال نبنا آتنا في حمد :مكل حآلل بقي وقت، هل نقول ؛هو  أتي باماشنوع

هذه و قول غينها  اا دحم حموقت  ستوعب  قول :أو نقول ؟بيل حمنكنيل اا في ذكن إال هذح كاا هو حماأثون ؟ سنة
على كل  ال  ؟قومها إذح توسط أو إذح قانب حمنها ةأو   ؟مافتنض أل تصين بيل حمنكنيلألل ح قبلها أو بعدها؛

 .طوحفه، ختااا  مشوطهختااا  موينبغي أل  كول هذح حمدعاء  ،كل هذه ا ل ب ث
هذا يؤمر والطواف بالبيت كالصالة إال أن هللا أباح فيه الكالم، فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير، ول"

ي يجتنبها مجتنب النجاسة الت ،الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورةالطائف أن يكون متطهرًا 
-فإنه لم ينقل أحد عن النبي  ،في الطواف نزاع بين العلماء الطهارةلكن في وجوب  المصلي والطائف طاهرًا؛

لكنه ثبت  ،ولكنه طاف طاهراً  ؛طوفي أنه أمر بالطهارة للطواف، وال نهى المحدث أن -صلى هللا عليه وسلم
))مفتاح الصالة الطهور،  :-صلى هللا عليه وسلم-نبي لوقد قال ا ،نهى الحائض عن الطواف هعنه أن

ويختم  ،فالصالة التي أوجب هللا لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ر، وتحليلها التسليم((وتحريمها التكبي
وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التالوة  ،وكصالة الجنازة ،كالصالة التي فيها ركوع وسجود ،بالتسليم

 فليسا من هذا.
لمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث وا ،وال يشترط له الطهارة باالتفاق ،واالعتكاف يشترط له المسجد

ن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. ،في المسجد مع الحيض  وا 
أنبأنا شعبة عن حماد  ،قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج البنه عبد هللا: حدثنا سهل بن يوسف

: سألت ، قال عبد هللافلم يريا به بأساً  ،سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ :قال ،ومنصور
وقد اختلفت  ألن الطواف بالبيت صالة، ؛أبي عن ذلك، فقال: أحب إلي أال يطوف بالبيت وهو غير متوضأ

لكن ال يختلف  ي مذهب أبي حنيفة؛فكما هو أحد القولين  ،الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها
 ."مذهب أبو حنيفة أنها ليست بشرط
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وال في  ،في حمطوحفال  "وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق األئمة" :-تعامى ن اه هللا-نعم  قول حماؤمف 
 .وال في غينه ال حماوحقف ،حمسعي

مكنه اضعف عند أهل حمعلم،  ))حمطوحف بامبيت صالة(( :وجاء في حم ديث "والطواف بالبيت كالصالة"
 قنن أل حمطوحف بامبيت  -هللا ن اه- عني حمشيخ  "الطواف بالبيت كالصالة إال أن هللا أباح فيه الكالم"

ألنه عبادة بدن ة كامصالة؟ إل كال  ؛أو أل هذح اجند تشب ه حتفاقي ينبغي ،كامصالة، فهل اعومه على حم ديث
ً  على حم ديث فيلزاه أل  شتنط حمطهانة ألنه  قول:   ستثني ال ذمك إال اسأمة حمكالم؛ وال ، قنن ذمك حعتاادح 

يلزاه بأل تكول حمطهانة  -ن اه هللا-هذح كالم حمشيخ  "أن هللا أباح فيه الكالم الطواف بالبيت كالصالة إال"
ألنه  ؛ملتز  ال ي  أل حمطوحف بامبيت صالة شنطا ،  عني مو قال: وقد وند أل حمطوحف بامبيت صالة، أو قد نوي 

إال أن هللا "نطا ، مكنه قنن حمطوحف بامبيت كامصالة جزاا ، فيلزاه أل تكول حمطهانة ش صاغه بص غة تانيض؛
 في، يجتنب -جل وعال-و  نص أل  كول ااا  قنبه إمى هللا  "فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير أباح فيه الكالم

وباا ينفعه في  ،-جل وعال-وهذح حمظنف باا  قنبه إمى هللا  ،ذمك  تى حماباح ال حمكالم،  ستغل هذح حماكال
ألل هللا أباح ف ه  ؛وحماسأمة قيل وقال إمى أل ينتهي حمطوحف ،وحمثالثة حآلخنة، وبعض حمناس  طوف حالثنال انهم

حألصل  ،حمكالم، م س اعنى أنه أباح ف ه حمكالم أل  ستغل باماباح فضال  عل حماكنوه وحم نحم، ال، إناا هو عبادة
 أان  نعم ومهذح "خيرفمن تكلم فيه فال يتكلم إال ب ،إال أن هللا أباح فيه الكالم"أل  ستغل بامذكن وحمدعاء، 

ستن هللا عل ك في حمدن ا وحآلخنة،  ،حستتني  ،إذح نأى حانأة اتبنجة أانها باماعنوف ،وينهى عل حمانكن ،باماعنوف
طهرًا الطهارتين الصغرى والكبرى، ولهذا يؤمر الطائف أن يكون مت"وهذح ال أفضل حمكالم اثل هذح،  ،إمى آخنه

شنوط حمصالة إال اا ال  اكل ت ق قه فيها، كاالستقبال اثال ، أاا حمن ة فال  عني بجا ع  "ويكون مستور العورة
 .، وستن حمعونة ال بد انهاوحمطهانة على حمخالف بيل أهل حمعلم ،بد انها

 طالب: الوقت.
 ال، حموقت اا في وقت.نعم، 
 كثيرًا من الشروط...... تيا شيخ خرج طالب:

 على اقتضى حم ديث. ،بس ال أل هللا أباح ف ه حمكالمالة إال اا حستثني حمشيخ قنن أنه كامص
 طالب:........

وجه حمشبه في اا  اكل ت ق قه،  عني هذح حألصل، حألصل أل وجه حمشبه في جا ع  ،اا  اكل ت ق قه
ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرًا "فال يخنج انها إال اا ال  اكل ت ق قه،  قول:  ،حمشنوط، هذح حألصل

وكثين ال  "تنب النجاسة التي يجتنبها المصليمج ،العورة ورويكون مست ،ن الصغرى والكبرى الطهارتي
ال  ،مكنه اشتال على نجاسة ؛تبنز وال تلوث وهو اشتال على نجاسة، نعم حمنجاسة ال ،حمطائفيل  طوف بامطفل

  .بد أل يتأكد ال أل حمطفل ال نجاسة ف ه
 طالب:.........
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ألل بعض حمناس  ظل أنه إذح أال تلويثه خالص  كفي،  مكل اا خنج انه؛ عنه؛ اا في جوفه اعفول 
ال بد أل  "والطائف طاهراً مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي "وال  صلي به،  ،ال، ال  كفي، ال  طوف به

في  "في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء -ن اه هللا-هذح حستدنحك ال حماؤمف – لكن"  كول طاهنح  
في حالشتنحط، حمنزحع في  ؟بيل حألئاة ؟وجوب حمطهانة نزحع، هل حمنزحع في حموجوب أو في حالشتنحط؟ بيل حألئاة

لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين " ، ويلزاول بدم إذح تنكهاأاا  تى حم نف ة يوجبونها ،حالشتنحط
 أنه أمر بالطهارة للطواف، وال نهى المحدث أن -سلمصلى هللا عليه و -فإنه لم ينقل أحد عن النبي  ،العلماء
وقال:  ،ودخل حماطاف طاهنح   ،تطهن قبل حمطوحف -عل ه حمصالة وحمسالم-حمنبي  "ولكنه طاف طاهراً  ،يطوف

))حفعلي اا  فعل حم اج غين أال ، نهى حم ائض عل حمطوحف همكنه ثبت أنطاف طاهنح   ))خذوح عني اناسككم((
أو ألل حم ائض ال تاكث في حماسجد؟ عند شيخ حإلسالم ألنها  ،ل حمنهي ألل حمطهانة شنطهتطوفي بامبيت(( 

كاا هو قول  ،انه ة عل حماكث في حماسجد ال ألل حمطهانة شنط، إناا تطوف وهي في   ضها وعليها دم
وقد  ،وافنهى الحائض عن الط هلكنه ثبت عنه أن ؛ولكنه طاف طاهراً  ؛طوفي وال نهى المحدث أن"حم نف ة، 

وقال  "))مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم(( :-صلى هللا عليه وسلم-نبي لقال ا
 : قول ((حمطوحف بامبيت صالة)) :فامذي  أخذ ب ديث))ال  قبل هللا صالة ال أ دث  تى يتوضأ(( أ ضا : 

ة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح فالصال" شنط، وهذح قول حمجاهون، حمطهانة شنط مص ة حمطوحف،
ألنهاا  وكصالة الجنازة وسجدتي السهو" ،فيها ركوع وسجودأوجب ويختم بالتسليم كالصالة التي  ،بالتكبير

ألنهاا ال  فتت ال بتكبين وال تسل م،  "وأما الطواف وسجود التالوة فليسا من هذا" عني ال قال بامصالة،  ،دحخل
 تصح ال غين طهانة، فل سا ال هذح.ف ،يخ حإلسالم م ست بصالةفسجدة حمتالوة عند ش

 عني  اكث في حماسجد ومو كال  "وال يشترط له الطهارة باالتفاق ،دواالعتكاف يشترط له المسج"
اعتكفة حم ائض، اا يجي ، حمانأة حموصفال حماعتكفة حم ائض !في اعتكفة  ائض؟ "والمعتكفة الحائض"ا دثا ، 
 حم ائض م س مها أل تعتكف؟ ألل  هذح أبدح ؛

 طالب:........
 اا هو ب قول اعتكفة إذح  اضت. ،ال

 البالغة. طالب:
 اجند بلوغ تاكث في حماسجد.مو كال  ةألل حمبامغ ة؛ال ينيد حمبامغ ،ال 

 أحسن هللا إليكم كأنه يمنع الحائض. طالب:
 ال إ ش؟

 من االعتكاف. طالب:
انع ال حملبث في حماسجد، حمكالم غين اتلبسة ب  ض اا ت   ال، ال اا بلغت  ا أخي، مو بلغت وهي

ألل حم ائض م س مها أل تعتكف،  عني حماعتكفة إذح  عتكفة حم ائض، حمتنكيب م س بسل م؛حماتلبسة بام  ض، حما
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م س مها أل تلبث في حماسجد، أاا اعتكفة  ، اضت صح، هذح اا ف ه إشكال، إذح  اضت تخنج ال حماسجد
تنهى عن اللبث  والمعتكفة الحائض"ألل حم ائض م س مها أل تعتكف،  ي  ائض اا يجي؛،  عني وه ائض

مع "ألل حمنهي عل حملبث في حماسجد اناقض اناقضة تااة مالعتكاف حمذي اقتضاه حملبث،  "في المسجد
ن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة ،الحيض  وال إشكال في كونها تلبث وهي ا دثة كامنجل. "وا 

 "أنبأنا شعبةقال:  ،أحمد بن حنبل في مناسك الحج البنه عبد هللا: حدثنا سهل بن يوسفقال "و
 اناسك حم ج البنه عبد هللا،  عني هل حمانسك مإلاام أو مالبل؟

 لإلمام.طالب: 
 "قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج البنه عبد هللا"هو  قول: 

 طالب:........
 ال، ال، ال ال تأم فه.

 هللا يحدث عن أبيه.عبد  طالب:
 ، دثنا أبي، وهو اسند حإلاام أ اد، هذح اسند حإلاام أ اد : دثنا عبد هللا قال : عني حماسند كله قال

ل نوحه عبد هللا عل أب ه،  دثني أبي، هذح اسند حإلاام أ اد : دثنا عبد هللا قال :قال حمزوحئد  قول:  دثنا ، وح 
ذه حمزوحئد حماسندة حمتي معبد هللا م ست مإلاام أ اد، فاا كال عل عبد هللا  دثنا فالل غين أب ه، ه :عبد هللا قال

  . دثنا سهل هو حإلاام أ اد :وحمقائلعل أب ه 
 طالب:........

ائل اسائل حإلاام أ اد ال نوح ة حبنه عبدهللا، اسائل حإلاام أ اد ال نوح ة حبل هانئ، اس :مكل  قال
حماسند  ،حمسنة اثال  هو ال نوح ة عبد هللا عل أب ه عني  ،انسك: فاا  قال فالل،حإلاام أ اد ال نوح ة فالل و 

ال نوح ة عبد هللا عل أب ه، وهكذح كل كتب حإلاام وغينه ال حألئاة ال نوح ة تالايذهم عنهم، حماوطأ  دثنا 
  دثنا اامك، وهكذح. :  يى قال

 إذا جمع الطالب لشيخه كتاب ينسب لمن؟ طالب:
أقنب - دثنا أبي، حماوطأ  :قة حماتقدايل ينسب ملشيخ، حماسند كله  دثنا عبد هللا قالملشيخ، على طني

 قال حمشافعي. :أخبننا اامك، حمشافعي، قال حمنب ع :  يى قال  دثنا   يى بل -اذكون
 هؤالء الذين جمعوا وحدثوا بها الطالب. طالب:

طنيقة حماتأخنيل ال، حماؤمف ال اام، ه اطندة، أل حمتأميف ينسب مإلعلى طنيقة حماتقدايل هذ :قولن
، وصنف في ذمك اصنف وتاه ال تاه في تخطئة نسبة حألم مإلاام حمشافعي ،اع حمكتاب، ومذمك ظل ال ظلج

وعلى هذح حماوطأ م س  (أشنع خطأ في تانيخ حمتشنيع حإلسالاي حألم م ست مإلاام حمشافعي الحبقدن هذح: )إص
 أ اد وهكذح، طنيقة حماتقدايل تختلف عل طنيقة حماتأخنيل. مإلاام اامك، حماسند م س مإلاام
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عن  أنبأنا شعبة :قال ،حدثنا سهل بن يوسف :قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج البنه عبد هللا"
قال "هذح نأيهاا،  "وهو غير متوضأ فلم يريا به بأسا ،سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت :قال ،حماد ومنصور

 ،"ألن الطواف بالبيت صالة ؛ي عن ذلك، فقال: أحب إلي أال يطوف بالبيت وهو غير متوضأعبد هللا: سألت أب
 ،وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه" مصالة،كاصالة اقتضى هذح أل حمطهانة شنط 

مكنها  "رطلكن ال يختلف مذهب أبو حنيفة أنها ليست بش ي مذهب أبي حنيفة؛فووجوبها كما هو أحد القولين 
وعلى هذح إذح أ دث  وحجبة تجبن بدم، وعلى كل  ال جاهون أهل حمعلم على أل حمطهانة شنط مص ة حمطوحف،

ل طال به حمفصل حستأنف. ،إل عاد قنيبا  بنى ،في أثناء حمطوحف ال بد أل يخنج ويتوضأ و عود  وح 
 طالب:........

 حموجوب، حموجوب نعم.
 .......طالب:

 يلزاه دم.
 ليه دم يا شيخ؟ع طالب:

 إ ه عل ه دم، كنأي أبي  ن فة نعم.
 طالب:........

 ،مكل ذكن عل بعض ؛وب وحالست بابحموجيل اا هو ب ،نعم، إ ه حموجوب بيل حموجوب وحالشتنحط حمنزحع
  عني اأثون عل بعض حمسلف. ، ااد وانصون وغينهم مم ينوح بأسا   ،عل انصون

 طالب:........
 :ثم بعد ذمك قال ،وذكن حالفتنحضات حمتي ذكنها ،ى حمطهانة في طوحف حم ائضشيخ حإلسالم ح تاج إمو 

عل ه -مكل حمنبي  ؛وتتطهن وتطوف على  امها وه أتها ،تت فظ وتت نز ال خنوج حمدم ،أنها ال ت بس حمنفقة
  .فدل على أل حم ائض ت بس حمنفقة، حم ائض ت بس حمنفقة ((؟))أ ابستنا هي قول:  -حمصالة وحمسالم

 ؛وهللا ودنا نكال ،وذح ب سأل ،ألل هذح ب سأل ؛تنوح ودنا نكال أيها حألخوة، باقي حآلل ثالث صف ات
 بكنة اا في دنس. ،ألنه اا في إال حميوم

 ونحو امرأة يمس لئال يديه غطى أو ،الحمام ذرق  من نجاسة يطأ لئال ونحوه جورب في طاف ومن"
 زال وما ،بالبيت يطوفون  زالوا ما والتابعين وأصحابه -عليه وسلم صلى هللا- النبي فإن ،السنة خالف فقد ذلك

  ..."حسن االحتياط لكن؛ بمكة الحمام
حال ت اط  :وحال ت اط، وحال ت اط  سل اا مم يخامف حمسنة، عندكم مكل؟ ال، حمس اق  قتضي أل  قول

  . سل اا مم يخامف حمسنة
 الذي القول أن واعلم ،خطأ كان ذلك إلى أفضى ذافإ ،واالحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة"
 فيهما يكون  أن من خوفاً  الجنازة صالة أو، المكتوبة الصالة في نعليه يخلع كمن ،خطأ السنة مخالفة يتضمن
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 إن)) :وقال ،نعليه في يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- النبي فإن، للسنة مخالف خطأ هذا فإن ،نجاسة
 أذى فيهما كان فإن ،نعليه في فلينظر أحدكم المسجد أتى إذا)): وقال ((فخالفوهم عالهمن في يصلون  ال اليهود

 في يطوف أن يجوز فكذلك نعليه في يصلي أن يجوز وكما ((طهور لهما التراب فإن ،التراب في فليدلكهما
ن ،نعليه  ."باالتفاق أجزأه محموالً  أو راكباً  طاف ماشياً  الطواف يمكنه لم وا 

هذح إذح كال غين ا نم  "نجاسة يطأ لئال ونحوه جورب في طاف ومن": -ن اه هللا-حمشيخ نعم  قول 
 نجاسة يطأ لئال ونحوه جورب في طاف ومن" ؛ ألنه في  كم حمخفأاا إذح كال ا ناا  فطوحفه بامجونب اانوع

في غين  ألل هذح ح ت اط "السنة خالف فقد ذلك ونحو امرأة يمس لئال يديه غطى أو ،الحمام ذرق  من
بعض  ،هو ح ت اط زحئد على قدن حم اجة، وبعض أهل حمعلمف ،-عل ه حمصالة وحمسالم-اوضعه، مم  فعله حمنبي 

اال ينتسب إمى حمعلم تجده يزيد في أاون مم تشنع ال باب حال ت اط، وحمزيادة ف اا شنع ال شك أنها تدخل في 
حال ت اط إمى تنك اأاون أو فعل ا ظون فاال ت اط في  يز حالبتدحع، وشيخ حإلسالم في اوحضع  قول: "إذح أدى 

 ."تنك هذح حال ت اط
ومو بغين شهوة  ،يجدول عنتا  شديدح  في حماطاف، اجند اس حمنجل ملانأة ومو ال غين قصد ةحمشافع 
تجد حموح د انهم  غطي يد ه، مئال  قع في هذح حمابطل ملطوحف، فوعنت  ،فهم يجدول  نج شديد ،يبطل حمطوحف

أاا غينهم فاماس بغين شهوة ال  ضن، يبطل حمطهانة عند حمشافع ة ومو ال غين قصد، فيبطل حمطوحف، فتجدهم و 
وال يتعنض  ، غطي يد ه مئال  اس حانأة، فامديل وسط بيل حمغامي وحمجافي، ال يلزاه أل  غطي يد ه ،  تاطول 

ح اا يجوز، هذح ا نم، فال هذح وال هذح، فال ب يث  ان بجانبها علها أل تاسه أو  اسها، هذ ،أ ضا  ماس حمانأة
وال يتعنض ملانأة م ظهن ملناس أنه اسها ال غين قصد، أو استه ال غين قصد، وهذح قد يوجد في  ، غطي يد ه

  .نفوس بعض حمضعاف ال في قلبه انض
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي فإن ،فقد خالف السنة ،ونحو ذلك ،أو غطى يديه لئال يمس امرأة"
واالحتياط حسن ما لم يخالف السنة ؛ بمكة الحمام زال وما ،بالبيت يطوفون  زالوا ما والتابعين وأصحابه
بزعاه أنه   تاط، هذح حال ت اط  -عل ه حمصالة وحمسالم- عني  أتي بقدن زحئد على اا جاء عل حمنبي  "المعلومة

 وحال ت اط في تنكه  ينئذ. ،"خطأ كان ذلك إلى أفضى فإذا" في تنك هذح حال ت اط،
 صالة أو، المكتوبة الصالة في نعليه يخلع كمن ،خطأ السنة مخالفة يتضمن الذي القول أن واعلم"
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي فإن، للسنة مخالف خطأ هذا فإن ،نجاسة فيهما يكون  أن من خوفاً  الجنازة

 نعالهم في يصلون  ال اليهود إن)) :وقال" ،يهودوأان بامصالة بامنعال اخامفة مل "نعليه في يصلي كان
 فإن ،التراب في فليدلكهما أذى فيهما كان فإن نعليه في فلينظر المسجد أحدكم أتى إذا)): وقال ((فخالفوهم

حألذى انها كفاه، عيل  وأحمنجاسة  ، فإذح زحل عيلف ه أل يدمك حمنعل بامتنحب ك عني  "((طهور لهما التراب
 فإل ،حمتنحب في فليدمكهاا)) وهو أعم ال أل  كول نجاسة أو وسخا   ((أذى فيهما كان فإن ليهنع في فلينظر))

  .((طهون مهاا حمتنحب
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اع  "يجوز أن يصلي في نعليه"قومه:  "نعليه في يطوف أن يجوز فكذلك" نعل ه في  صلي أل ويجوز
مكل  ؛يجوز، نعم :ال  كفي أل  قال ،ةوأان بامصال ،كال  صلي فيهاا -عل ه حمصالة وحمسالم-أل حمنبي  :قومه

 ، واا أشبه ذمك، ال شك ألاثل حماساجد حمافنوشة ،أو تقذين ،إذح تنتب على حمصالة في حمنعال إتالف اال
 فينبغي أال  صلي بنعامه. ،حمناس يتقذنول ال هذح

: -ل وعالج-طيب إذح دخل حماسجد حم نحم وأهله  انعول ال حمدخول ف ه بامنعال، و ستدمول بقومه 
 ؟وحمعلة [( سونة طـه21)]}اْخَلْع َنْعَلْيَك{ 

 طالب:.........
 كيف؟

 [ ( سونة طـه21)] ُطًوى{ }ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّسِ طالب: 
ِس ُطًوى{ نعم، وهل حموحدي حماقدس حمذي أان اوسى بأل يخلع نعل ه  ،[( سونة طـه21)] }ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ
 اكل بعد اا ينكنول  ،عل ك كأنك عنيال، النحم؟ هم  ستدمول بهذح، إذح دخلت بنال حماسجد حم  أكثن قدحسة

ِس{عل ك اثل هذح حإلنكان، و ستدمول باألان بخلع حمنعليل، وحمعلة  وهذح أقدس  [( سونة طـه21)]}ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ
نعل ه ماا دخل حمبيت؟ اا خلع  -صلى هللا عل ه وسلم-انه، إذل ال باب أومى أل تخلع نعل ك، فهل خلع حمنبي 

بخلع حمنعليل مكنه أان  أقدس ال حموحدي حماقدس حمذي ذكن؛ وهو نعل ه، وال خلع نعل ه عنداا دخل اسجده،
مكل هل  ستقل كونه وحدي اقدس بامعلة بخلع  ؛-جل وعال-في حمظنف حمذي ف ه حمتكل م هلل  باموحدي حماقدس نعم

أل هذه حمعلة تستقل بام كم بخلع حمنعليل، نعم،  :فإذح قلنا ،وأل هذه هي حمعلة ، ة نصت على هذححآل ؟حمنعليل
فعل ه أل يخلع  ،كال ال باب ق اس حألومى ،اننقول: إذح كال حموحدي اقدسا  أو أشد تقد سا  ال حموحدي حمذي أ  

 وحمانع ال وجه مه. ،فأاته تبع مه ،مم يخلع نعل ه -عل ه حمصالة وحمسالم-نعل ه، واادحم في شنعنا نبينا 
ن"  واجبات من عنه يعجز ما وكذلك، باالتفاق أجزأه محموالً  أو راكباً  طاف ماشياً  الطواف يمكنه لم وا 
 شيء وال يطوف فإنه البول سلس به ومن ،كالمستحاضة إزالتها يمكنه ال نجاسة به كان من مثل الطواف
 ،عرياناً  إال الصالة يمكنه لم لو كما ،بالليل فطاف عرياناً  إال الطواف يمكنه لم لو وكذلك ،األئمة باتفاق عليه
 قولي أحد ففي ،بمكة التأخر يمكنها ال بحيث حائضاً  إال الفرض طواف يمكنها لم إذا الحائض المرأة وكذلك
 ةالنجاس حامل أو المحدث أو الجنب أو الحائض طافت إذا :الطائف على الطهارة يوجبون  الذين العلماء
ما شاة إما ،دم وعليه الطواف أجزأه مطلقاً   ومنع ،األصغر الحدث مع وشاة ،والجنابة الحيض مع بدنة وا 

 منه تمنع كما المسجد من ممنوعة بأنها يعلل وقد ،الصالة يشبه بأنه يعلل قد الطواف من الحائض
رَ : -صلى هللا عليه وسلم- إلبراهيم -عز وجل- قال وكما ،باالعتكاف ا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن }َأن َطهِ 

ُجوِد{  ِع السُّ كَّ   .."فأمره [( سونة حمبقنة211)]َوالرُّ
سااعيل   . عني إلبنحه م وح 

ْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن{ األصل في الطالب:    .وعدلها المحقق [( سونة حم ـج12)]}َوَطهِ 
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سااعإذ   يل.ح   كول حألان إلبنحه م وح 
َرا َبْيِتيَ أن }الطالب:    .{َطهِ 

  حألان مال؟
سماعيلالطالب:    .إلبراهيم وا 

سااعيل، نعم.  نعم إلبنحه م وح 
 للطواف يجب ال أنه على العلماء اتفق وقد ،دخوله من الحائض منعتفُ  العبادات لهذه بتطهيره فأمره"

 وغير والكالم والشرب األكل من يبطلها ما يبطله وال ،ذلك وغير وقراءة وتحليل ،تحريم من ،للصالة يجب ما
 قوله مقتضى بل ،شرطاً  الطهارة يرى  ال أنه المسجد لحرمة الحائض منع من تعليل مقتضى كان ولهذا ،ذلك
 بتطهيره تعالى هللا أمر وقد ،الحاجة عند المسجد دخول لها يجوز كما ،الحاجة عند ذلك لها يجوز أنه

 الحدث من الطهارة عليه تجب وال ،الطهارة له يشترط ال فيه والعاكف ،جودالس والركع والعاكفين للطائفين
 السجود الركع وأما ،ذلك جاز للحاجة فيه لبثها إلى الحائض العاكفة اضطرت ولو ،المسلمين باتفاق ،األصغر

 الطائف يبقى ،أداء وال قضاءً  ال تصلي ال والحائض ،المسلمين باتفاق للصالة شرط والطهارة ،المصلون  فهم
 بالبيت الطواف)): وقوله ،اجتهاد محل هذا ؟بينهما ثالثاً  قسماً  يكون  أو ؟بالمصلي أو بالعاكف يلحق هل

 ونقل ،مرفوعاً  روي  وقد ،عباس ابن عن ثابت هو ولكن ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن يثبت لم ((صالة
 يشبه أنه بذلك المراد أن ريب وال" دم يهعل جنب وهو بالبيت طاف إذا: "قال أنه عباس ابن عن الفقهاء بعض
 أحدكم أتى إذا)): قوله وهكذا ،الطهارة لها يشترط التي الصالة نوع أنه المراد ليس الوجوه بعض من الصالة
 دام وما ،تحبسه الصالة كانت ما صالة في العبد إن)): وقوله ((صالة في فإنه أصابعه بين يشبك فال المسجد
 ذلك أمكنها إذا طاهرة إال تطوف أن لحائض يجوز فال ،ذلك ونحو ((الصالة إلى يعمد نكا وما ،الصالة ينتظر
 مع كلها المناسك سائر وتفعل بعرفة تقف لكن ؛بالبيت تطف لم حائضاً  المرأة قدمت ولو ،العلماء باتفاق
ن ،تطوف ثم -ذلك أمكنها إن- تطهر حتى تنتظر فإنها الطواف إال الحيض  فطافت الطواف إلى اضطرت وا 
 ."العلماء قولي من الصحيح على ذلك أجزأها

ن": -تعامى ن اه هللا-نعم  قول حماؤمف   أجزأه محموالً  أو راكباً  طافف ماشياً  الطواف يمكنه لم وا 
وطوحفه طاف على حمدحبة،  -عل ه حمصالة وحمسالم-حمنبي  ،، إذح طاف، إذح مم  اكنه، إل مم  اكنه"باالتفاق

فهل يجوز  ،-عل ه حمصالة وحمسالم-حمص  ح اطلق، وجاء في حمسنل أنه كال شاك ا ،  اطلق ال غين قيد، في
ن"  قول: -تعامى ن اه هللا-؟ حمشيخ حمطوحف ال غين  اجة نحكبا    أو راكباً  طافف ماشياً  الطواف يمكنه لم وا 

حماسأمة خالف ة، وحمقيد اوجود مكل إذح كال  اكنه حمطوحف ااش ا  فطاف نحكبا  أو ا اوال ؟  "باالتفاق أجزأه محموالً 
وحمقيد اعتبن، حماذكون في حمسنل  ،-عل ه حمصالة وحمسالم-وحمذي في حمص  ح أنه طاف نحكبا   ،في حمسنل

 يعجز ما وكذلك" جزئ باالتفاق،ااش ا  فإنه  ينئذ ينكب وطوحفه ي اعتبن، فإذح كال شاك ا  أو ال  ستط ع حمطوحف
 عني اال  دثه دحئم، اال  ص ح أهل  "إزالتها يمكنه ال نجاسة به كان من مثل ،الطواف واجبات من عنه
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ال يمكنه إزالتها "فإنه  قول:  ،، أو اا أشبه ذمك"كال به سلس بول أو حست اضةحمعلم صالته ب دثه، 
 ."األئمة باتفاق عليه شيء وال يطوف فإنه ،البول سلس به ومن كالمستحاضة

ألل حمشنوط إذح  مم يجد ستنة؛فإنه  طوف كاا  صلي عنيانا  إذح  "ياناً عر  إال الطواف يمكنه لم لو وكذلك"
 "عرياناً  إال الطواف يمكنه لم لو وكذلك" [( سونة حمبقنة182)] }اَل ُيَكلِ ُف ّللا ُ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{مم  قدن عليها تسقط، 

إمى  .."الحائض المرأة وكذلك ،عرياناً  إال الصالة يمكنه لم لو كما بالليل فطاف" فإنه  طوف كاا  صلي عنيانا  
إال  صالة حمظهن وحمعصن ال تصل   ؟إال بامليل ال تصل   :مكل هل نقول مه آخنه،  طوف عنيانا ، ويت نى حمليل؛

 بامليل أستن مك؟ ال.
 يصلي جالس.طالب: 

 .مكل حمشيخ  قول:  طوف بامليل ؛ صلي جامس
 طالب: الوقت شرط للصالة.

 ، نعم.نطها حموقت، فال يجوز أل تؤخن إمى حمليل مهذحنعم حمصالة ال ش
 أحد ففي بمكة التأخر يمكنها ال بحيث حائضاً  إال الفرض طواف يمكنها لم إذاوكذلك المرأة الحائض "

 حامل أو المحدث أو الجنب أو الحائض طافت إذا: الطائف على الطهارة يوجبون  الذين العلماء قولي
 عند ال ينى أنه وحجب فيلزاه بدم؛ إذح أاكنه حمطهانة ال  قول أ د بطوحفه إالدث  عني حمجنب وحما  "النجاسة

ل مم يجد ت ام؛مكل عند ال  قول باشتنحطه إل وجد حمااء تعيل عل ه،  مكل حم ائض م س مديها  يلة، حمت ام ال  وح 
وحمجنب وحما دث  ،كمعطفه على حم ائض ال يتجه، حم ائض مها   "أو المحدثأو الجنب " :فقومه ،ينفع  دثها

إذح مم يجد اا يزيل به هذه  "مطلقاً أو حامل النجاسة " ،مها  كم،  عني إذح مم يجد حمااء حنتفع  دثه بامت ام
ما شاة إما: دم وعليه الطواف أجزأه" ،كاا أنه  صلي بها ،حمنجاسة طاف بها  عني  "والجنابة الحيض مع بدنة وا 

دث حألصغن عل ه شاة، واع ذمك إذح كال جنبا  ومم يجد ااء  فإنه يت ام اع حم دث حألكبن عل ه بدنة، واع حم 
 من الحائض ومنع ،األصغر الحدث مع وشاة"وكذمك حما دث  دث أصغن،  ،و طوف، كاا أنه يت ام و صلي

عل ه -حمنبي  "االعتكاف من تمنع كما المسجد من ممنوعة بأنها يعلل وقد الصالة يشبه بأنه يعلل قد الطواف
ض ))وم عتزل حم    أان بإخنحج حمعوحتق وحم  ض وذوحت حمخدون إمى صالة حمعيد، ثم قال:  -الة وحمسالمحمص

فاماسجد ال باب أومى، وهل حالعتزحل حعتزحل  ،اع أل حماصلى م ست مه جا ع أ كام حماسجد حماصلى((
نعم،  عني  الة مها؟، وهي ال صفال تضيق على حمناس ،أو مانعها ال حمصالة ،حماصلى التصافها بام  ض

 ؟سونهأو حمانحد حماصلى ب ؟وهو جزء ال حماصلى حمعام ،حماصلى هل حمانحد به حماكال حمذي تؤدى ف ه حمصالة
وتعتزل  ،نقول: هل مل ائض أل تدخل في هذح حماصلى ،كاا هو اوجود ، عني نفتنض أل اصلى حمعيد اسون

 مه أ كام حماسجد فال تدخله؟ نعم. ،دأنه اسج :ال تضيق على حمناس، أو نقول ،اكال حمصالة
 كال األمرين. طالب:

  عني ال تدخل وتدخل؟
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 يعني بجانب المسجد خارج المسجد. طالب:
ألل حماصلى )حل( هذه تعني اا  ؛وهو حمظاهن ال مفظ حماصلى ،انج حماسجد نعم، هذح حمذي  قننهخ

فتعتزل حماصلى،  ،ا هو اا   اط بسون حماسجدحماسجد اا هو اوضع حمسجود، إنا :  اط بسونه، كاا أنه مو قلنا
 دخول حماصلى فألل تانع ال دخول حماسجد ال باب أومى.وفي هذح تشديد، إذح انعت ال 

 عني - إلبراهيم -عز وجل- قال وكما ،وقد يعلل أنها ممنوعة من المسجد كما تمنع من االعتكاف"
سااعيل عليهاا حمصالة وحمسالم َرا َبْيِتيَ : -وح  ُجوِد{ }َطهِ  ِع السُّ كَّ  فأمره [( سونة حمبقنة211)] ِللطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ

 يجب ما للطواف يجب ال أنه على العلماء اتفق وقد ،دخوله من الحائض فمنعت ،العبادات لهذه بتطهيره
 تحريم من لصالةال يجب للطواف ما يجب ل"حمصالة وحمطوحف، ووجوه حتفاق بيل  ، عني وجوه حفتنحق "للصالة
ل كال حمتكبين اشنوعا  في بدح ة حمطوحف وم س  "وتحليل  عني اا  قول: هللا أكبن إذح بدأ بن ة تكبينة إ نحم، وح 

حمسالم عل كم ون اة هللا، اا  قول  :بنكل في حمطوحف كاا هو شأل تكبينة حإل نحم، وال  قول إذح فنغ ال حمطوحف
 هذح.

 وال ،ذلك وغير وقراءة يجب للطواف ما يجب للصالة من تحريم وتحليلوقد اتفق العلماء على أنه ال "
 عني إذح ح تاج مألكل وحمشنب، عطش وهو باماطاف وحمااء بجوحنه  "والكالم والشرب األكل من يبطلها ما يبطله

ال اا  أكلها؟ هذح ااا يختلف ف ه ح ال اا  شنب؟ أذل حماغنب وهو صائم وبيده حمتانة  أكلها وح  مطوحف  شنب وح 
 منع من تعليل مقتضى كان ولهذا ،وال يبطله ما يبطلها من األكل والشرب والكالم وغير ذلك"عل حمصالة، 

أنها اانوعة ال دخول حماسجد، ومم  علل  :قال  عني ال "شرطاً  الطهارة يرى  ال أنه المسجد لحرمة الحائض
ئض لحرمة المسجد أنه ال يرى الطهارة مقتضى تعليل من منع الحا"بأنها اانوعة ال حمطوحف ألنها  ائض، 

، وال تلبث وال  عني كاا تدخل حماسجد م اجة اانة به "شرطًا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة
 تاكث.

 والركع والعاكفين للطائفين بتطهيره تعالى هللا أمر وقد ،الحاجة عند المسجد دخول لها يجوز كما"
َرا َبْيِتَي{ظيف حم سي وحماعنوي متنظيف، حمتنحمانحد بامتطهين ح "السجود تطهين  سي  [( سونة حمبقنة211)] }َطهِ 

م حمشنك وحماعاصي وحمبدع، بل هذح أهواعنوي، تطهين ال حمنجاسات وحألقذحن وحألوساخ، وتطهين أ ضا  ال 
ه ال هذه حألاون أومى وال يجوز أل يزحول ف ه بدع وال اعاصي، بل تطهين ز أل يزحل بامبيت شنك، وآكد، فال يجو 

  .وهللا حماستعال ،ال تطهينه ال حمقاذونحت حم س ة
 وال ،الطهارة له يشترط ال والعاكف ،السجود والركع والعاكفين للطائفين بتطهيره تعالى هللا أمر وقد"

عاكفة  كيف تضطن "الحائض العاكفة اضطرت ولو ،المسلمين باتفاق األصغر الحدث من الطهارة عليه تجب
 ائض؟ 

 طالب: نفس اإلشكال السابق.
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ولو اضطرت "نه  قول: ؛ ألومهذح نجزم بأنه ال ينيد حمتي ت  ض بعد أل تعتكف ،نفس حإلشكال حمسابق
كيف تضطن وهي عاكفة  ائض تلبث في حماسجد؟ حملهم إال  "العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك

إمى وهذه اضطنة  ،تاكث ،تستط ع حمخنوج خوفا  على نفسهاومم  ،ثم وند عليها حم  ض ،مو كانت اعتكفة
  .مبقاءح

  ........طالب:
يها أثناء مو وند عل ،حالعتكافمكل مو وند عليها  عاكفة ألنها اانوعة ال حالعتكاف؛ أطلق عليهااا 

ل وهي اانوعة ال حماسجد، ف كو  ،ألل ال شنط حالعتكاف أل  كول في حماسجد حالعتكاف بطل حعتكافها؛
  .ها ال على جهة حالعتكافبقاؤ 

 باتفاق للصالة شرط والطهارة ،المصلون  فهم السجود الركع وأما ،ذلك جاز للحاجة فيه لبثها إلى"
 يكون  أو ؟بالمصلي أو بالعاكف يلحق هل: الطائف يبقى، أداءً  وال قضاءً  ال تصلي ال والحائض ،المسلمين

 :حمطهانة م ست بشنط وال وحجبة، وال قال :يل ق بامعاكف قال :قالفال  "اجتهاد محل هذا ؟بينهما ثالثاً  قسماً 
 يكون  أو"وحجب وم س بشنط، هذح اقتضى حمقساة،  :شنط، وال جعله قساا  ثامثا  قال :يل ق باماصلي قال

عليه الصالة - النبي عن يثبت لم ((صالة بالبيت الطواف)): وقوله اجتهاد محل هذا ؟بينهما ثالثاً  قسماً 
ل ثبت اوقوفا  على حبل عباس، ،اضعف عند أهل حمعلمال شك أنه  "-موالسال  ابن عن ثابت هو ولكن" وح 
" دم عليه جنب وهو بالبيت طاف إذا" :قال أنه عباس ابن عن الفقهاء بعض ونقل ،مرفوعاً  روي  وقد ،عباس

 لها يشترط التي ةالصال نوع أنه المراد ليس ،الوجوه بعض من الصالة يشبه أنه بذلك المراد أن ريب وال
 عني ال  انع ال  "((صالة في فإنه أصابعه بين يشبك فال المسجد أحدكم أتى إذا)): قوله وهكذا ،الطهارة
ألل ال ينتظن حمصالة في صالة، واع  ، هو في صالة على كل  ال؛وال ال شنب ،وال  انع ال أكل ،حمكالم

 فإنه أصابعه بين يشبك فال المسجد أحدكم أتى إذا)): لهقو  وهكذا" ذمك ال تجزئه عل صالة اكتوبة وال اسنونة،
 إلى يعمد كان وما ،الصالة ينتظر دام وما ،تحبسه الصالة كانت ما صالة في العبد إن)): وقوله ((صالة في

 يجوز فال ،ذلك ونحو ،((الصالة إلى يعمد كان وما))" نعم إذح خنج ال بيته اتطهنح  فإنه في صالة، ((الصالة
أو ألنها خامفت  ،وهو حمطهانة ،ألنها أخلت بشنط "العلماء باتفاق ذلك أمكنها إذا طاهرة إال تطوف نأ لحائض

  .ودخلت حماسجد وهي  ائض، وحم ائض ال يجوز مها أل تاكث في حماسجد
 المناسك سائر وتفعل ،بعرفة تقف لكن ؛بالبيت تطف لم حائضاً  المرأة قدمت ولو، العلماء باتفاق"

))حفعلي اا  فعل حم اج غين أال قال معائشة:  -عل ه حمصالة وحمسالم-ألل حمنبي  "الطواف إال حيضال مع ،كلها
ن ،تطوف ثم -ذلك أمكنها إن- تطهر حتى تنتظر فإنها" تطوفي بامبيت((  فطافت الطواف إلى اضطرت وا 

ت حمتي أوندها شيخ حإلسالم مااذح؟ ألنها ال ت بس حمنفقة، حال تااال "العلماء قولي من الصحيح على ذلك أجزأها
ن اه -وذهاب حمنفقة بدونها ضنن عليها، فأوند حمشيخ  ،وأل  بسها ملنفقة ضنن عليهم ،كلها ال أجل حمنفقة

وخلص ال ذمك أل حم ائض تت فظ وتانع ال حنتشان حمدم وتطوف على  امها، وكل  ،حال تااالت كلها -هللا
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-وال كالم أل د اع كالاه (( ؟))أ ابستنا هي قول:  -ة وحمسالمعل ه حمصال-وحمنسول  ،هذح مئال ت بس حمنفقة
ومذح حمذي ننحه أل قول شيخ حإلسالم انجوح، فهي ت بس حمنفقة اهاا كلفها حألان، واهاا  ،-عل ه حمصالة وحمسالم

دل على أل حم ائض ت بس  (())أ اسبتنا هي؟ قول:  -عل ه حمصالة وحمسالم-ألل حمنسول  ؛كلفهم بامنص
فقة، وعليها أل ت سب  سابها قبل أل تدخل في حمنسك، ومو حستعالت اوحنع تانع ال نزول حمدم فال بأس، حمن 

ذح فنغت ال طوحفها تتنك، أو تتنك هذه حماوحنع  تى ينزل عليها حمدم. ،تستعال حماوحنع  وح 
 لغير الرفقة اضطرار للطواف؟ -أحسن هللا إليك-لو اضطرت طالب: 

 ؟اثل
 وتنتهي تأشيرتها. ،ها تبي تروحسفر طائرتطالب: 

نفسها نفسها، هذه نفقة، حمطائنة نفقة اا  اكل،  عني مو حضطنت إمى أل تسافن، أو حضطنت إمى أل 
وحمطوحف  ،نعم حضطنت مهذح ضنونة تسافن وهي ا ناة ،عامج ال انض اعيل ال يوجد في اكة اثال  عالجهت  

دل على أنها ت بس  ((؟))أ اسبتنا هينص، حمنص  قول: مكل هذح حم ؛باق في ذاتها، ال شك أنه  نج وعنت
 مكل على حمانأة أل ت سب  سابها... ؛-عل ه حمصالة وحمسالم-وال كالم أل د اع كالاه  ،حمنفقة

 ..... هي بين أمرين أما تطوف وتسافر بغير محرم أو......طالب:
 ا نم؟ بدول إ ش مول تسافن 
 طالب:.........

 غين تتنك نكل ال أنكال حم ج.ا ظون  على كل  ال إذح حنتكبت
 عني حماطامب اا  ، عني إذح حستجبنا ماثل هذه حماطامب ال بد أل ننزل إمى اطامب دونها، ال بد أل ننزل

 ف سم حماادة هو حماطلوب. ،تنتهي
ن ،للطواف ركعتين صلى الطواف قضى فإذا"  أن ويستحب ،أحسن فهو إبراهيم مقام عند صالهما وا 

( سونة 2)] }ُقْل ُهَو ّللاَُّ َأَحٌد{و [( سونة حمكافنول 2)] }ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن{ :اإلخالص الكافرون  بسورتي فيهما يقرأ
 ."والمروة الصفا بين الطواف إلى يخرج ثم ،الحجر يستلم أن له استحب صالهما إذا ثم [حإلخالص

 م ظة م ظة.
ن ،للطواف ركعتين صلى"عة على حمصفة حماشنو  "الطواف قضى فإذا" قول:   مقام عند صالهما وا 

َقاِم ِإْبَراِهيَم صالهاا خلف حماقام وتال حآل ة:  -عل ه حمصالة وحمسالم-وحمنبي  "أحسن فهو إبراهيم }َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
مز ام حمشديد مكل إذح مم  ستطع ال س اا في حماوحسم اع ح ؛ال شك أل هذح أومى وأكال [( سونة حمبقنة211)] ُمَصلًّى{

 -نضي هللا عنه- عان، حماقصود أل  صليها خانج ، صليها بيته ، صليها في حماسجد ، صليها في أي اكال
وصلى حمنكعتيل بذي طوى، فتؤدى حمنكعتيل في أي اكال، نعم، وال  شتنط أل تصل ا  ،طاف بعد صالة حمصبح

قنأ فيهاا بسونتي  -عل ه حمصالة وحمسالم-بي ألل حمن "اإلخالص بسورتي فيهما يقرأ أن ويستحب" في حماسجد،
مكل جاء في بعض  [( سونة حإلخالص2)] }ُقْل ُهَو ّللاَُّ َأَحٌد{و [( سونة حمكافنول 2)] }ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن{حإلخالص 
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 عني  [( سونة حمكافنول 2)] َكاِفُروَن{}ُقْل َيا َأيَُّها الْ  :وفي حمثان ة }ُقْل ُهَو ّللاَُّ َأَحٌد{ :حمنوح ات أنه قنأ في حألومى
، وال شك أل هذح حمنص حماجال يند إمى حمنصوص }ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن{و }ُقْل ُهَو ّللاَُّ َأَحٌد{ـإجااال  قنأ فيهاا ب

 وحماناسبة ظاهنة؛  َأَحٌد{}ُقْل ُهَو ّللاَُّ بـ :وفي حمثان ة }ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن{ :حمافسنة حما كاة، ف قنأ في حألومى
ل كال اعظاا  اشنفا  عل هللا  ،وهو عبانة عل أ جان ،ألنها ماا طاف بهذح حمبيت إال أنه  جن،  -جل وعال-وح 

فلذح شنع مه  ،-جل وعال-قد يخيل مإلنسال أل مه شيء ال حمعبادة، وأنه مه شيء ال حمتعظ م حمذي هو  ق هللا 
، وال يجوز صنف شيء انها أل د كائل -جل وعال-يتذكن أل حمعبادحت كلها هلل أل  قنأ بسونتي حإلخالص، م

-كاا فعل حمنبي  ،ن ستلم حم ج "الحجر يستلم أن له استحب صالهما إذا ثم" ومو كال اعظاا  شنعا ، ،ال كال
 نعم. ،-عل ه حمصالة وحمسالم

 فيه الحج فإن ،جاز اإلفاضة افطو  بعد إلى ذلك أخر ولو ،والمروة الصفا بين الطواف إلى يخرج ثم"
 بعد هو :الثاني والطواف ،والورود والدخول ،القدوم طواف :يسمى وهو ،الدخول عند طواف :أطوفة ثالثة

}ُثمَّ ْلَيْقُضوا  :تعالى قال كما ،منه بد ال الذي الفرض طواف وهو ،والزيارة ،اإلفاضة طواف :له ويقال ،التعريف
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنذُ   من الخروج أراد لمن هو :الثالث والطواف [( سونة حم ـج12)] وَرُهْم َوْلَيطَّوَّ

ذا ،الوداع طواف وهو ،مكة  ".أجزأه منها واحد عقب سعى وا 
إمى  "يخرج"وحستالاه حم ج اع حإلاكال،  ، عني بعد فنحغه ال حمطوحف ونكعت ه "ثم" :-ن اه هللا- قول 

 :مكل قيل مه حألصل هو طوحف؛ "والمروة الصفا بينإلى الطواف "  عني إمى حمسعي، "الطواف إلى" اءحمصف
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّللا ِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل سعي ألل ف ه حمسعي حمشديد بيل حمعلايل،  }ِإنَّ الصَّ

َف{ حف مكل غلب عل ه حسم حمسعي ملتفنيق بينه وبيل حمطو  ؛فهو طوحف [( سونة حمبقنة218)] ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ
 ذلك أخر ولو. والمروة الصفا بين الطواف إلى يخرج ثم" وألل ف ه حمسعي حمشديد بيل حمعلايل، بامبيت ال جهة؛

وهو  ،ا  قدم طوحف حمقدومحمافند وحمقانل  طوف أول ا "أطوفة ثالثة فيه الحج فإن .جاز اإلفاضة طواف بعد إلى
ومكل حماتاتع إذح طاف ملعانة يلزاه أل  سعى  ، وال يلزاه سعي ثاني؛سنة، فإل سعى بعده كال سعي حم ج

ال يلزاه  ،ملعانة، ثم إذح طاف مل ج يلزاه أل  سعى سع ا  ثان ا  مل ج، وشيخ حإلسالم ينى أل حماتاتع اثل حمقانل 
فاماتاتع  عتان عانة كاالة انفصلة   ل  ،نن أل حمقانل يختلف عل حماتاتعنعم، وحما قق وحما  ،إال سعي وح د

و أتي  ،ثم بعد ذمك   ج  جا  استقال  كأنه افند، ف أتي بأنكال حمعانة ،بعدها حم ل كله ال حنتباط مها ب جه
أخر ذلك إلى ولو "وبعد طوحف حم ج،  ،بعد طوحف حمعانة ،فاماتاتع عل ه أل  سعى سعييلبأنكال حم ج، و ينئذ 

 طواف فإن الحج فيه ثالثة أطوفة:"يجوز هذح في  امتي حإلفنحد وحمقنحل، دول حماتاتع،  "بعد طوال اإلفاضة جاز
هذه أسااء حمطوحف حألول حماست ب حماسنول  "والورود ،والدخول ،القدوم طواف يسمى وهو ،الدخول عند

وهذح  شتنك ف ه  "والزيارة اإلفاضة طواف :له ويقال ،ريفالتع بعد هو :الثاني والطواف" بامنسبة ملقانل وحمافند
}ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا  :تعالى قال كما" هذح نكل حم ج، "منه بد ال الذي الفرض طواف وهو" جا ع حم جاج،

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{ مكة، وهو طواف  من الخروج أراد لمن هو :الثالث والطواف [( سونة حم ـج12)] ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ
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و ساى أ ضا   ،إذح  ج وأنحد حمخنوج ال اكة هذح  ساى طوحف حمودحع ،إذح أنحد حمخنوج ال اكة  اجا   "الوداع
عل ه -فإل حمنبي  ، عني طوحف حالنصنحف، وهذح بامنسبة مل اج دول حماعتان ، عني اقابل حمونود ،طوحف حمصدن

 .-عل ه حمصالة وحمسالم-حعتان انحنح  ومم  أان به بعد حم ج، و  أان به -حمصالة وحمسالم
ذا"   عني ال حمثالثة؟  عني  سعى بعد طوحف حمودحع؟  "أجزأه منها واحد عقب سعى وا 

 .إذا أخر طالب:
 إمى بعد طوحف حمودحع؟ كيف إذح أخن؟

 ........طالب:
ذح حف حم ج، وطعل ه ثالثة طوحفات: طوحف حمقدوم، وطو  :حآلل  قول سعى عقيب و ح د وحف حمودحع، وح 

 عني اعناه أنه  طوف ملقدوم وال  سعى،  طوف طوحف حإلفاضة وال  سعى، إذح أند أل  طوف ملودحع  ،انها أجزأه
ال اا يتجه؟ ،سعى سعي حم ج  يتجه هذح وح 
 يتجه. طالب:
 كيف؟
 ........طالب:

  عني هل  ساى ودحع إذح سعى بعده؟
ذح سعى عقيب وح د انها" :-ن اه هللا-كالم حمشيخ   عني  ،انهاا، انها ال حمثالثة أجزأه :اا قال "وح 

افند أو قانل وال سعى، جاء يوم حمعيد وطاف مإلفاضة وال سعى، ثم بعد ذمك  هوو فتنض أنه طاف ملقدوم أنت ح
حف ومو حمسعي إال بعد طو ويخنج إمى أهله طاف ملودحع ثم سعى، أهل حمعلم  قومول: ال  صح  ،أنحد أل  صدن
أل  :مكل عل ه أل  طوف ملودحع ثان ة، إال عند ال  قول وقع بعد طوحف حمودحع  ص ح حمسعي؛ اسنول، فكونه

اا قيل  ،ماا طافت وسعت ملعانة -انضي هللا عنه- هذح حمفاصل  سين وال يلزاه أل  طوف ثان ة، ومذمك عائشة
أل حماعتان م س عل ه طوحف، وهي  :لى حمجادةإاا أل  قال ع ثان ة ملودحع، وهذح   تال أانيل: طوفي :مها

 عنه، وعلى هذح إذح أنحد أل يخنج أنه إذح قنب طوف حمودحع ال حمخنوج ومو تعقبه سعي  عفى :اعتانة، أو  قال
هل يخين بيل هذح  ،وأنحد أل ينصنف إمى أهله وعل ه طوحف حإلفاضة وسعي حم ج، ثم طاف وسعى وخنجونفن 

 عل ك شي؟ أو نقول مه: قدم حمسعي على حمطوحف م كول آخن عهدك بامبيت؟ نعم.اا  :أل  فعل هذح ونقول
 طالب:........

 كيف؟
 ........طالب:

 .))حفعل وال  نج((قال:  ،هذح  قول: سعيت قبل أل أطوف
 ........طالب:
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نعم، هو في أعاال يوم حمن ن ص  ح، وعلى هذح أنا عندي أنه  طوف طوحف حإلفاضة و سعى وينوي 
ذح سعى إل كال ف ه فس ة  ،ف حمودحع يدخل ت ت طوحف حإلفاضةطوح و سعى بعده أسهل ال أل  قدم حمسعي، وح 

إل شاء هللا -فال شي عل ه  جإل مم  ستطع ذمك وخن  ،وطاف ملودحع فهو أكال ،و ستط ع ال غين اشقة بامغة
 .-تعامى

 الصفا على يرقى -لمصلى هللا عليه وس- النبي وكان ،الصفا باب من خرج للسعي خرج فإذا"
 وصل فمن ،دكتان فوقهما بني قد واليوم ،تعالى هللا ويدعو ويهلل فيكبر ،مكة جبلي جانب في وهما ،والمروة

ن ،السعي أجزأه البناء أسفل إلى  ويختم ،بالصفا يبتدئ ،سبعاً  والمروة بالصفا فيطوف ،البناء فوق  يصعد لم وا 
ن ،هناك معلمان وهما ،العلم إلى العلم من الوادي بطن في يسعى أن ويستحب ،بالمروة  بطن في يسع لم وا 
 ...هيئته على مشى بل الوادي

  .هينته
 صالة وال ،عليه شيء وال ،العلماء باتفاق أجزأه والمروة الصفا بين ما جميع هينته على مشى بل

نما ،والمروة بالصفا الطواف عقيب  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بسنة ،بالبيت الطواف عقيب الصالة وا 
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي أمر كما؛ إحرامه من حل والمروة الصفا بين طاف فإذا ،واألئمة السلف واتفاق

 يوم إال يحالن ال والقارن  والمفرد ،ينحره حتى يحل فال هدي معه كان من إال يحلوا أن بهما طافوا لما أصحابه
ذا ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي أمرهم وكذلك ،للحج الحالق عليد شعره من يقصر أن له ويستحب ،النحر  وا 
 ."باإلحرام عليه حرم ما له حل أحل

هو باب اعنوف وعل ه  "الصفا باب من خرج للسعي خرج فإذا": -تعامى ن اه هللا-نعم  قول حماؤمف 
 على الصفا"عليها،   عني  طلع "الصفا على يرقى -صلى هللا عليه وسلم- النبي وكان" عالاات تدل عل ه،

ثالثا ، و طيل حمدعاء،  كبن  "تعالى هللا ويدعو ويهلل فيكبر ،مكة جبلي جانب في وهما" على حمجبليل "والمروة
ثم  فعل حمثالثة انة،  كبن  ،ويدعو ثالثا ،  فعل ذمك انة ،ويدعو ثالثا  ثالثا ،  عني  كبن ثالثا  ويهلل ثالثا   ،ويهلل

ثالثا ،  فعل هذه  ،، ثم  كبن ويهلل ويدعو هللا تعامى، ثم  كبن ويهلل ويدعو هللا تعامىويهلل ويدعو هللا تعامى
، وانهم ال  قول:  كبن -عل ه حمصالة وحمسالم-كاا فعل حمنبي  ،حألاون حمثالثة ثالث انحت، و طيل في ذمك

،  يث -ه حمصالة وحمسالمعل -مكل حمسونة حألومى أوضح ال فعله  ،  عني انتيل؛ويدعو بيل ذمك ،ويهلل ثالثا  
 فعل ذمك ثالثا .

 البناء أسفل إلى وصل فمن" بني فوق حمصفا وحمانوة دكتال انبسطتال "دكتان فوقهما بني قد واليوم"
وحف حمعنب ات  كفي، نعم، وهذح نها ة طوحف حماعذونيل،  عني أهل حمعنب ات إذح طاف إمى  د ط "السعي أجزأه

ل صعد إمى حمجبليل فهو  ،طوحف أهل حألعذحن حمذيل ينكبول حمعنبات يجزئههذح هو حماجزئ، إذح حنتهى اع  وح 
ن ،السعي أجزأه البناء أسفل إلى وصل فمن" ،أكال  ،سبعاً  والمروة بالصفا فيطوف ،البناء فوق  يصعد لم وا 
ول الغي، ال ألل حأل ؛فإل حبتدأ بامانوة وحنتهى بامصفا مزاه أل  أتي بزيادة شوط "بالمروة ويختم بالصفا يبتدئ
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َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّللا ِ{ماا نقي حمصفا تال حآل ة:  -عل ه حمصالة وحمسالم-فامنبي  ،بد أل يبدأ بامصفا  }ِإنَّ الصَّ
 ،ي كاا  قول أهل حمعلم ذهابه سع ةوحمسع ،فال بد ال حمبدحءة بامصفا ((نبدأ باا بدأ هللا به)) [ة( سونة حمبقن 218)]

انتيل و عتبن هذح شوطا  وح دح  كاا قال حبل  زم وغينه، ف كول حالست عاب ال ،  عني اا  طوف ة ونجوعه سع
ف كول قد طاف أنبعة عشن شوطا ، هذح قول شاد، وحبل حمق م  قول: "مو ، حمصفا إمى حمصفا انة، وهكذح إمى آخنه

 ،ل في هذح اشقة بامغة على حمناسومكنه مم   ج، وال شك أ متغين نأ ه" في كثين ال حماناسك؛  ج أبو ا اد
 ،إناا فعل ذمك، فعل ال حمصفا إمى حمانوة سع ة، وال حمانوة إمى حمصفا كذمك -عل ه حمصالة وحمسالم-وحمنبي 

عل ه -كاا فعل حمنبي  ،سع ا  شديدح   "يسعى أن ويستحب ،بالمروة ويختم ،بالصفا يبتدئ"  تى ينتهي بامانوة،
 ،حمعلم حألخضن "العلم إلى العلم من الوادي بطن في" ال ت ت إزحنه ،بدو نكبتاه تى كانت ت -حمصالة وحمسالم

 ."هناك معلمان وهما" وحمعلاات اوجودة ،وهو اوجود إمى حآلل
ن" بل مشى على " كاا مو تنك حمنال في حمطوحف "هينته على مشى بل الوادي بطن في يسعَ  لم وا 

ناا  ،ألل هذح م س بوحجب "العلماء اقباتف أجزأه والمروة الصفا بين ما جميع هينته وم س ال شنحئط حمسعي، وح 
ل كال حألصل في حمسعي بيل حمعلايل نعم، أل أم إسااعيل كانت  ،-عل ه حمصالة وحمسالم-ذمك حقتدحء  به  لعف   وح 

ع ة ذمك وحماشنو ألل حمعطش كاد  قتلهم،  قتلها اع ومدها، واع  ؛تسعى سع ا  شديدح  علها أل تجد ال اعه ااء
ناا هو ماصل تها و اجتها  أصلها بسبب حانأة فال  شنع حمسعي ملانأة، مااذح؟ ألل سعيها ال على جهة حمتعبد، وح 

وال في غينها، بل تاشي  ،أال تسنع في اشها ال في عبادة :و اجة ومدها، وعلى هذح نقول ملانأة في حمجالة
ل أو اا أشبه ذمك ثم سعت، ومو تنتب على ذمك مكل مو تبعها أسد أو صائ ؛سكينة استتنة اتخف ةوعليها حم

ومذح ال  قتدي بها  ،حنكشاف شيء ال بدنها مها ذمك، فإل هذح اقدن بام اجة، فا تاجت إمى حمسعي بيل حمعلايل
ل قال بعض أهل حمعلم أل حمانأة في  كاها تسعى  مكل هذح م س بشيء. ؛حمنساء، وح 

أنه  :وبقي أل نقول ،-عل ه حمصالة وحمسالم-  فظ عنه  ومم "والمروة بالصفا الطواف عقيب صالة وال"
كلاا  اذى  -عل ه حمصالة وحمسالم- كبن في بدح ة حمطوحف وفي نهايته،  عني حنتهى ال حمسابع  كبن، وحمنبي 

حمفات ة وحمخاتاة،  -عل ه حمصالة وحمسالم- قول: كنا نطوف اع حمنبي  -نضي هللا عنه- حمنكل كبن، وجابن
ألل  كامسعي؛عل حمتكبين في نها ة حمطوحف فقال:  كبن  -تعامى ن اه هللا-ي، وسأمت حمشيخ حبل باز واثله حمسع

 بعض حمناس ينازع في هذح.
 رفع اليدين في الصفا والمروة عند التكبير؟طالب: 

 ..مو أشان إشانة عند حمتكبين وحمتهليل ونفع يد ه ملدعاء.
ذا ختم؟طالب:   عند التكبير إذا بدأ وا 

ل نفع حميديل فال بأس ،صل أنه  شين ينفع يدح  وح دةحأل  أنه  ستقبله و كبن. :كاا قال في حمطوحف ،وح 
نما"  ،واألئمة السلف واتفاق ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بسنة بالبيت الطواف عقيب الصالة وا 

 بهما طافوا لما أصحابه -مصلى هللا عليه وسل- النبي أمر كما؛ إحرامه من حل والمروة الصفا بين طاف فإذا
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 حهنا  لو  ،إمى عانة، قلبوح إ نحاهم إمى عانة ،قلبوح إ نحاهم إمى تاتع عني هؤالء حمذيل  "كان من إال يحلوا أن
إال من كان معه "ه، و كول  ينئذ قانل، ل فال يجوز مه  تى يبلغ حمهدي ا "هدي معه إال من كان"حم ل كله، 

هذح  "شعره من ريقصِ   أن له ويستحب ،النحر يوم إال يحالن ال والقارن  ردوالمف ،ينحره حتى يحل فال هدي
 وكذلك" ميبقي مل ج شيئا    لقه، "للحج الحالق ليدع" وال   لقه ،حماتاتع إذح حنتهى ال حمعانة  قصن ال شعنه

ذا ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي أمرهم   . أعلموهللا ل حم ل كله،  "باإلحرام عليه حرم ما له حل أحل وا 
 نبينا ا اد وعلى آمه وص به أجاعيل. ،وسلم وبانك على عبده ونسومهوصلى هللا 

  ...تأخير الحلق. طالب:
 فإذح طاف؟ويل؟ 
 " قبل أن يذكر الحلق. إحرامه من حل والمروة الصفا بين طاف فإذاقال: " طالب:

 ذمك. ، ومذمك ذكنه بعدال، ال بد ال حم لق
 طالب: ذكره بعد.


